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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІ МАЙДМЕППІНГУ ПІД 

ЧАС НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

 

  Анотація. У статті розглянуто один із методів візуалізації навчального 

матеріалу, а саме створення інтелект-карт. Зроблено висновок про те, що 

використання ментальних карт дозволяє оптимізувати процес конспектування, 

впливає на якість запам’ятовування інформації, надає їй особистої значущості та 

системності.  Наведено приклади створених інтелект-карт. 

Ключові слова: інтелект-карта, візуалізація навчального матеріалу, метод 

майндмеппінгу. 

  Abstract. In the article one of the methods of visualization of educational 

material is considered, namely the creation of intelligence maps. The conclusion 

related to the fact that the use of mental maps is able to shorten the students’ time for 

note-taking as well as to improve the information memorization and to provide this 

information with the personal significance and individual systemicity has been drawn. 

An example of the created intelligence maps. 

Keywords: intelligence card, visualization of educational material, method of 

maindemping. 

 

Постановка проблеми. Актуальною проблемою сучасної дидактики є 

невідповідність зростаючого об’єму навчальної інформації кількості 

навчального часу. Сучасна система освіти орієнтує вчителя на застосування 

різноманітних технологій, що оптимізують, інтенсифікують навчальний процес. 

Досягти цього можливо, зокрема, внаслідок використання графічної наочності та 

сучасних засобів її розробки і представлення. А тому тема нашого дослідження є 

актуальною.  

Аналіз досліджень і публікацій. Впровадженням інтелект-карт у 

навчальний процес займаються М. Бершадський, Д. Кайсарова, І. Коцюба,      Ю. 

Казанцева, Г. Мельников, Х. Свон, Н. Білоусова, та інші.  

Мета статті: проаналізувати переваги використання інтелект-карт на 

уроках геометрії в основній школі, навести приклади створених ментальних карт 

для різних етапів використання на уроках. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з модернізацією освіти останніми 

роками та збільшенням обсягу навчального матеріалу опрацьовувати та 
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запам’ятовувати нові знання учням стає все важче. З’являється потреба у 

використанні методу «згортання» великого обсягу інформації до основних 

понять. Це може стати заміною звичайним конспектам, а також мотиватором 

інтенсивного навчання. 

Оскільки у школярів, відповідно до їх психо фізіолічних особливостей, 

переважає наочно-образний тип сприйняття інформації та мислення, актуальним 

є використання техніки майндмеппінгу в начальному процесі. 

Майндмеппінг (mind-mapping)- це техніка зручного запису та 

систематизації інформації у вигляді схеми, що візуалізує певну інформацію при 

її обробці людиною за допомогою структурно-логічних схем радіальної 

організації[1]. За визначенням творця цієї техніки Т.Бьюзена кінцевий продукт 

такої систематизації являє схему( діаграму, карту), на якій зображені завдання, 

ідеї, слова або ж інші поняття, що зв’язані гілками, які відходять від 

центрального поняття або ідеї. 

В українській мові, на даний момент, відсутній сталий термін на 

позначення цієї техніки. Українські дослідники використовують такі переклади 

терміну mind-map, як інтелектуальна карта, ментальна карта, карта пам’яті, карта 

знань, діаграма зв’язків, схема мислення, інтелект-карта. 

Ментальні карти(інтелект-карти)- унікальна технологія роботи з 

інформацією, спосіб зображення процесу загального системного мислення за 

допомогою схем. 

  Інтелект-карти можна порівняти з картами міста. Основна ідея (питання, 

проблема) інтелект-карти нагадують центр міста; головні широкі вулиці, що 

йдуть від центра міста, – це основні думки; вужчі вулиці, чи відгалуження – 

другорядні думки і т.д.; малюнками можна позначити важливі місця на карті 

міста та найцікавіші ідеї в розумовій карті. Інтелект-карта – це незамінна 

маршрутна карта-пам’ятка, яка дозволяє від початку організовувати інформацію 

так, щоб мозку було легко працювати з нею.  

 Щоб карта надовго відклалася у довгостроковій пам’яті,її, на думку Тоні 

Бьюза, потрібно повторювати:  

 - через 10 хвилин( повторення протягом 10 хвилин), 

 - через добу (повторення протягом 2-4 хвилин),  

- через тиждень ( повторення протягом 2 хвилин) 

 - через місяць ( повторення протягом 2 хвилин),  

- через 3 місяці ( повторення протягом 2 хвилин), 

 - через пів року ( повторення протягом 2 хвилин),  

- через рік ( повторення протягом 2 хвилин) [2]. 

Стандартне конспектування демонструє майже повну відсутність 

візуальної структури, кольору, образів, графічного подання інформації, 
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оперування з багатомірними об’єктами. При роботі з конспектами у вигляді 

переліків пунктів, мозок опиняється у полоні відчуття, що в якийсь момент 

інформація виявляється вичерпаною, а справа завершеною. Це уповільнює 

розумовий процес. 

 Недоліки стандартного конспектування показано на рисунку 1.  

 
Рис.1.  Недоліки стандартного конспектування 

 Розглянемо  ті переваги, які приносить метод інтелект-карт в освітній 

процес на рисунку 2. 

Рис.2.  Переваги інтелект-карт. 
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 До переваг інтелект-карт можна віднести: підвищення продуктивності, 

розвиток пам’яті, економію часу, стимулювання уваги, вони дають швидкий 

повний огляд, допомагають зробити вибір, розкріпачують мислення. 

 Застосування ментальних карт у навчальному процесі   робить його більш 

цікавим, пізнавальним, органічнішим, енергоефективнішим, компактнішим та 

здатним змінюватися за потребою; сприяє кращому засвоєнню навчального 

матеріалу; розвитку комунікативних навичок, креативного мислення; тренування 

пам’яті та логіки[3].  

Розробка інтелект-карти вимагає від учителя більш ретельного відбору 

навчального матеріалу, виділення головних моментів теми уроку, відповідного 

розташування навчального матеріалу та визначення його взаємозв’язків, 

ключових слів, символів, кольорів тощо. Урок, підготовлений у вигляді інтелект-

карти має значні переваги в тому, що його зміст можна розмістити на одному 

аркуші паперу, а матеріал легко поновити. Інтелект-карта дозволяє вчителю 

забезпечувати належний баланс між імпровізованою мовою і добре 

структурованою презентацією. Це сприяє точному дотриманню часових рамок 

уроку. Види використання ментальних карт на різних етапах уроку подано на 

рисунку3. .

 
Рис.3. Використання ментальних картах на різних етапах уроку. 

Актуалізація опорних знань 

Використання ментальної карти 
як роздатковий матеріал 
призначений для заповенення 
учнями 

Вивчення нового матеріалу 

•Детальний аналіз готової 
ментальної карти 

•Заповенення інлект-карти разом 
з учнями під час вивчення 
нових обєктів, властивостей, 
фактів, формул 

•Виконання ментальної карти у 
формів групової роботи 

•Самостійне створення 
ментальної карти учнями 

Закріплення матеріалу 

•Побудова ментальної карти за вивченою темою, з 
метою закріпити формування нових понять, теорій і 
тверджень 

•Роздавання копії карти знань, що містять лише її 
основу або карти з помилками і запропонувати 
учням заповнити її 

Контроль рівня набутих 
знань 

•Фронтальна або 
індивідуальна перевірка 
знань учнів. Виявлення 
матеріалу, який не був 
засвоєний 

Самостійна діяльність учня 

•Створення під керівництвом 
вчителя власних ментальних 
карт за темою уроку чи як 
випереджальне завдання 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2022, № 22 
 

 
 

 

 

138 

 На перших уроках геометрії у 7 класі за допомогою наступної інтелект-

карти( рис.4) можна  нагадати геометричний матеріал, вивчений у 5 класі, який 

буде необхідний при вивченні початків планіметрії. 

 
Рис.4.  Геометричні фігури. 

Тоні Бьюзен розробив практичні рекомендації для укладання 

інтелектуальних карт: 

 Завжди потрібно починати створювати карту з центру аркуша, де буде 

розміщуватися основний образ, ціль створення цієї карти, від якої і відходять всі 

асоціації у вигляді гілок (променів).  

 Читається і малюється карта за годинниковою стрілкою, розпочинаючи 

зверху – за принципом роботи годинника. 

 При створенні карт варто використовувати різні кольори. 

 Не варто боятися вдаватись до експериментів, адже кожна людина по 

своєму будує ментальні карти. Людина – це індивідуальність, і щораз 

використовуючи нові образи чи кольори, можна досягти кращих результатів.  

 Якщо є вибір щодо способу створення карти, то однозначно потрібно 

вибирати створення карти за допомогою малюнка. Кожен з дитинства вміє 

малювати прості об’єкти, і намальована інформація сприймається швидше.  
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 В карті завжди повинні бути ключові слова, що допомагають пригадувати 

необхідне.  

 Поняття завжди мають бути зв’язаними між собою, що допомагає 

структурувати інформацію і створювати цілісні образи. Використання 7-9 

відгалужень від центрального об’єкта дозволяє навіть втомленій людині легко 

сприймати інформацію з ментальної карти[2]. 

За допомогою ментальної карти перевіряються знання, і можна виявити, 

який матеріал був неправильно засвоєний учнями. Особливо корисно 

використовувати метод порівняння або аналогій. Так після вивчення теми « 

Найпростіші фігури і їх властивості» перевірку знань можна провести по 

наступній карті у різних формах: частково заповнити ліву і праву сторону, або 

запропонувати тільки фактори для порівняння ( рис. 5). 

 

Рис.5. Аналогія властивостей кута і відрізка. 

Розглянемо приклад складання ментальної карти для одного уроку на тему 

«Площа трикутника. Розв’язування задач»(рис.6). Використовуємо чотири 

кольорові гами: червоний, помаранчевий, синій, зелений, щоб виокремити блоки 

інформації та акцентувати увагу учнів. Центральною фігурою виступає тема 
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уроку, яка розміщена на червоному кольорі. Зверху теми на помаранчевому 

кольорі надаємо формули для знаходження площ трикутників. Знизу від теми 

синім забарвленням розміщуємо посилання на відеозапис, який ілюструє 

алгоритм розв’язку опорних задач. Нижче на зеленому кольорі наводимо цикл 

вправ на застосування навичок використання формул площ трикутників . 

 
Рис. 6. Площа трикутника. Розв’язування задач. 

Інтелект - карти допомагають уявити всю тему разом, а також виступають 

одним із методів контролю знань.  

Розглянемо на прикладі карти знань « Площі многокутників» ( рис. 7) її 

багатофункціональне використання. На початку уроку можна учням 

запропонувати таку інтелект-карту де відразу діти бачать, що вся тема « Площі 

многокутників» буде розбита на блоки де будуть вивчатися площі трикутника, 

паралелограма, квадрата, ромба, трапеції.   

Цю ментальну карту можна відразу оформити зі всіма формулами, а 

можна залишити прямокутники і заповнювати по мірі вивчення.  Вона кольорова 

і сприяє кращому запам’ятовуванню. Її можна використовувати не тільки під час 

вивчення теми, а й на уроках узагальнення знань. Можна запропонувати шаблон 
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або запропонувати дітям самим створити інтелект-карту. На етапі контролю 

теоретичних знань дітям із високим рівнем знань достатньо дати карту із 

заповненим тільки центральним прямокутником, а для дітей середнього і 

достатнього рівнів можна намалювати многокутники або частково написати 

формули або написати всі формули але з помилками. Тобто бачимо 

багатофункціональне використання однієї карти. 

 
Рис. 7.  Ментальна карта « Площі многокутників». 

Сьогодні інтелектуальні карти також поділяють на:  

- індивідуальні та колективні,  

            - створені на папері та за допомогою онлайн-сервісів. 

Є низка онлайн-ресурсів для створення інтелектуальних карт: 

MindMeister, Bubbl.us, Mindomo, MindManager, XMind, Scapple, IMindMap, 

NovaMind, Mindly, Ayoa, Mindmup, Creately, TheBrain, Goggle, Drakonhub, 

Vengage, Padlet, SmartDraw, Stormboard та ін. Вони є зручними у використанні, їх 
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                      𝑺 = 𝒂𝒉,  

𝑺 =
𝟏

𝟐
𝒅𝟏𝒅𝟐, 

𝑺 = 𝒂𝟐𝒔𝒊𝒏𝜸 

 

 

𝑺 = 𝒂𝟐, 𝑺 =
𝟏

𝟐
𝒅𝟐 

         𝑺 =
𝒂+𝒃

𝟐
𝒉, 

𝑺 =
𝟏

𝟐
𝒅𝟏𝒅𝟐𝒔𝒊𝒏𝜸,  

𝑺 = 𝒎𝒄𝒉 

                  𝑺 = 𝒂𝒉,  

𝑺 = 𝒂𝒃𝒔𝒊𝒏𝜸,  

𝑺 =
𝟏

𝟐
𝒅𝟏𝒅𝟐𝒔𝒊𝒏𝜸 
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можна використовувати як в аудиторній, так і у самостійній роботі у процесі 

навчання. Так, наприклад, за допомогою сервіса Goggle  під час вивчення теми « 

Теорема синусів і косинусів» у 9 класі була створена інтелект-карта (рис8). 

 

Рис.8. Теорема синусів і косинусів. 

Використання даної технології на уроках геометрії дозволяє задіяти всі 

рецептори сприймання інформації – зоровий, слуховий та емоційний, водночас 

підвищується зацікавленість та збільшується обсяг засвоєного матеріалу. 

Майндмеппінг скорочує час навчання, а використання на будь-яких етапах уроку 

дозволяє багаторазово повертатися та пригадувати вже вивчений матеріал. Для 

того, щоб активно залучатися до роботи учні повинні розуміти, яким чином це 

допоможе їм покращити навчальні результати, полегшити запам’ятовування 

великих обсягів навчального матеріалу. 

Отже, ментальні карти є сучасним і компактним доповненням уроку та 

здатні значно його посилювати. Сучасний педагог, враховуючи наявні 

інформаційні засоби та поширені прийоми візуалізації навчального матеріалу, 

має володіти вміннями будувати і використовувати ментальні карти у своїй 

професійній діяльності Якраз в цьому і полягає перспектива подальшого 

дослідження та використання ментальних карт в освітньому середовищі. 
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